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Agenda
maandag

dinsdag
woensdag
donderdag
woensdag

24 sept.

25 sept.
26 sept.
27 sept.
10 oktober

weekopening, juf Miriam
informatieavond voor alle ouders, 19.30 uur. (koffie/thee:
19.15 u.)
juf Lok afwezig
bijeenkomst ICT-ers SCPO, 14.00 u.
begrotingsbesprekingen, juf Lok, 15.00 u.
studiedag SCPO voor alle medewerkers; kinderen vrij

Godsdienst
Het thema voor de komende week is: Wie kan ons redden?
De verhalen komen uit: Exodus 14: 9-31, Exodus 15: 1-18 en Exodus 15: 22-26
Bij de Rode Zee kan het volk Israël niet verder. De farao zit hen achterna om hen terug te
brengen naar Egypte; wie kan hen nog redden? Als geen mens meer weet hoe het verder
moet, weet God het wel. Hij wijst een weg door het water.

Informatieavond
Aan het begin van het schooljaar willen we u graag informeren
over de plannen voor het komend schooljaar zijn. Ook
vertellen we over de algemene regels en krijgt u informatie
over de nieuwe AVG. Daarnaast kunt u kennismaken met juf
Miriam en juf Gerjanneke. Na het algemene gedeelte kunt u in
de units terecht voor specifieke informatie over de groepen. Een avond die u eigenlijk niet
mag missen. Graag zien we u op maandag 24 september. De koffie/thee staat om 19.15 u.
klaar. Om half acht beginnen we.

Stagiaires
Afgelopen donderdag mochten we kennismaken met Robin ter Meer en Laura Harsevoort.
Ze zijn dit jaar begonnen op de Pabo in Zwolle (Windesheim) en komen hier een stage
lopen. We zijn heel blij dat we weer eens stagiaires in ons midden hebben. Het is fijn
mensen te begeleiden voor het vak van leerkracht. Laura en Robin zullen de komende tijd
er elke donderdag zijn. We wensen jullie van harte welkom, Laura en Robin, we hopen dat
jullie een goede en leerzame tijd bij ons op De Regenboog hebben en je snel thuis zult
voelen op onze school.

Excursie
In groep 7/8 leren de leerlingen op dit moment alles over slimme
apparaten (robots en computers) tijdens de lessen Natuur en Techniek.
Zo leren ze o.a. wat de werking van sensoren is in combinatie met de
functie van een apparaat en hoe een apparaat bijvoorbeeld kan
bewegen. Een aantal medewerkers van Concern voor werk in
Emmeloord is bereid om een presentatie te geven over o.a. 3D printer.
Daarnaast zijn de kinderen van groep 6, 7 en 8 uitgenodigd voor een
rondleiding op het bedrijf om te zien hoe hetgeen ze in theorie hebben geleerd in praktijk
gebracht wordt.
Dit alles staat gepland op dinsdagmiddag 9 oktober. We zijn nu op zoek naar ouders die
willen rijden naar het kassencomplex van Concern voor Werk in Emmeloord. We willen
graag om 13.00 vertrekken en zullen rond 15.00 weer terug zijn op school. Voor de ouders
is er gelegenheid te blijven. De koffie en koeken zullen klaar staan. Als u wilt rijden kunt u
dit doorgeven aan juf Miriam op school of via miriam.volken@scpo-nop.nl

Studiedag SCPO
Op 10 oktober is er een studiedag voor alle medewerkers van
de SCPO. De kinderen zijn die dag vrij.

Jarigen
Zaterdag is Esmee jarig en maandag
Joanne V.. Een heel fijne verjaardag gewenst
en nog heel veel gelukkige jaren.

Tot slot
Een goed weekend gewenst!!
Met hartelijke groet, mede namens het team, Betty Lok-Zelhorst.

